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1. Dosažené výsledky
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou svarových spojů provedených laserovým
svařováním.Aplikace této metody svařování v průmyslové praxi přináší nové možnosti při svařování
obtížně svařitelných materiálů, přičemž minimalizuje vliv technologie na užitné vlastnosti finálních
svarových spojů.Použiti této technologie svařování umožňuje realizovat svarové spoje konvenčními
metodami nerealizovatelné.

2. Problematika práce
Předložená diplomová práce je z pohledu průmyslové praxe velmi aktualní a procento podílu této
technologie na celkovém objemu svářečských prací stále roste.Dosažené výsledky jsou při zohlednění
použitých základních materiálů použitelné v průmyslové praxi.
Náročnost práce spolčívala zejména v řešení experimentální části práce, protože byly využity
moderní způsoby hodnocení svarových spojů pomocí elektronové mikroskopie.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant při řešení zadání diplomové práce pracoval samostatně, pravidelně využíval konzultací a
to jak na katedře mechanické technologie, tak i na FMMI.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce splňuje diplomová práce požadavky kladené na tento typ práce.Práce je členěna
do  čtyř základních kapitol, obsahuje 85 stran textu, který je vhodně doplněn obrázky a tabulkami.Při
zpracování diplomové práce použil diplomant 32 literárních odkazů.V práci se vyskytují drobné
nepřesnosti a překlepy , které však nesnížují celkovou úroveň práce.

5. Dotazy na studenta
K předložené diplomové práci mám následující poznámky respektive připomínky:Jak lze vysvětlit ,že
s rostoucí teplotou absorbce laserového paprsku roste?
Jaká je jednotka absorbce na obr.2.14?
Jaké jsou reálné hodnoty jednotlivých pásem svarového spoje při měření mikrotvrdosti
obr.3.10,3.21,3.31,3.42.
Lze určit šířku tepelně ovlivněné oblasti na základě mapy inverzného pólového obrazce obr. 3.33,
3.61

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce Bc.Pavla Šmíry splnila zadání v plném rozsahu.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.
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Ostrava, 07.06.2013 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.


